Nieuw Zaans Klimaat
Duurzaamheidsmonitor 2019
www.nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl
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De opgave
Iedereen praat erover: we moeten minder fossiele brandstoffen gebruiken,
voorbereid zijn op extremer weer en iets doen aan de enorme afvalberg. Het
Nieuw Zaans Klimaat staat voor onze toekomst. Een stad met schone lucht,
schoon water en schone energie. Een stad die slim omgaat met grondstoffen
en lokaal duurzame energie opwekt. Waar we een gezonde leefomgeving
hebben, die een stootje kan hebben bij een veranderend klimaat en waar
biodiversiteit zich herstelt.
De duurzaamheidsmonitor blikt jaarlijks terug op de
afgelopen jaren, laat zien waar Zaanstad nu staat en
werpt een blik op de toekomst. De monitor geeft inzicht
in de vooruitgang die Zaanstad boekt en laat zien op
welke onderdelen er nog een flinke klus te klaren is.

Voor de monitor is gebruik gemaakt van
openbaar beschikbare data zoals de klimaat
monitor, afvalmonitor en het Centraal bureau
voor de statistiek.

In Zaanstad streven we naar:

tussen 2030-2040

in 2050 een circulaire

een gezonde leefomgeving

klimaatneutraal te zijn

stad te zijn

voor mens en dier.
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Klimaatneutraal
Om in de toekomst over schone en betaalbare energie te beschikken en onze
groeiende stad leefbaar te houden, gaan overheid, bedrijven en inwoners
energie besparen waar dat mogelijk is en veranderen we de manier waarop
we energie gebruiken.
Verhouding CO2 uitstoot Zaanstad

1%
37%

INSPIREREND
SAENZ heeft op bedrijventerrein NoorderveldMolletjesveer een omvangrijk zonnedak
gerealiseerd. In 2018 zijn daar 15.000
zonnepanelen geplaatst, met een totaal
vermogen van 3 megawatt.

44%
18%

Weten wat jouw CO2 voetafdruk is?

Landbouw

Gebouwde omgeving

Verkeer en vervoer

Industrie

Doe de test via www.milieucentraal.nl

Wist je dat...

...de totale uitstoot van

...in Zaanstad

... er in Zaanstad al ruim

Zaanstad gelijk staat aan

6 windmolens staan.

4.500 zonnepaneel

400.000 retourvluchten

Weten waar? Kijk dan op

installaties zijn geregistreerd.

naar New York?

www.windstats.nl.

Weten of jou dak geschikt is?
Kijk dan op www.zonatlas.nl.
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% Hernieuwbare elektriciteit Amsterdam & Zaanstad
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Zaanstad is verantwoordelijk voor 4,6%
van de uitstoot in Noord-Holland.
CO2 uitstoot en energieverbruik in Zaanstad. Exclusief uitstoot van veenweide.
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Duurzaam wonen en mobiliteit
Voor de gebouwde omgeving waarin wij wonen en werken in Zaanstad is de
opgave naar klimaatneutraal fors. Er zijn veel verouderde woningen en het
gemiddelde inkomen is relatief laag. Daardoor is het voor een grote groep
inwoners lastig of zelfs onmogelijk om te investeren. Door lokale collec
tiviteit te organiseren kunnen we dat slimmer aanpakken en de lasten
gezamenlijk dragen. De energietransitie is naast een uitdaging dus ook
een kans om gezamenlijke en lokale initiatieven te ontplooien.
Aantal woningen Zaanstad 2018
70.000

60.000

Heel Nederland moet in 2050 van het aardgas af zijn. Dat
lijkt heel ver weg, maar er moet ook nog heel veel
gebeuren. In 2021 zullen alle gemeentes in Nederland een
plan opleveren welke wijk wanneer van het gas af gaat en
hoe die dan wél verwarmd gaat worden. Dit doen we
onder andere door de aanleg van een warmtenet
(www.warmtenet.zaanstad.nl) aangesloten op duurzame
bronnen. Om over te kunnen stappen op een duurzaam
verwarmingssysteem moeten we ons voorbereiden door
goed te isoleren. Hiermee brengen we namelijk onze
warmtevraag omlaag.

50.000

40.000

30.000

CO2 NEUTRAAL IN 2040

20.000

Uitgaande van 200.000 inwoners
betekent dat per week:

10.000

• 60 woningen van het gas af
• 5 bedrijven van het gas af

0
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• 32 substantieel te isoleren woningen

Vanaf 2005

1975 tot 1985

1945 tot 1955

1995 tot 2005

1965 tot 1975

Voor-oorlogse
woningen

1985 tot 1995

1955 tot 1965

• 9 woningen nieuwe fundering
• 916 Aantal te plaatsen zonnepanelen

Gemiddeld gas en elektriciteitsverbruik
van Zaanse huishoudens

Ons gemiddeld gas en elektriciteitsverbruik is de
afgelopen jaren vooral afgenomen door het bouwen van
nieuwe energiezuinige woningen.
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Steeds meer mensen gaan al zelf aan de

2570
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slag. Zo kun je beginnen bij het beter
isoleren van je woning en kun je

1750

1.500

elektrisch gaan koken. Heb je daar hulp

1220

bij nodig? Neem dan contact op met het

1.000

www.duurzaambouwloket.nl.
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Er komen steeds meer gebruikers van elektrische
auto’s. Daarvoor investeert Zaanstad in een openbare
laadinfrastructuur. Daarnaast nemen steeds meer
bedrijven het initiatief elektrisch rijden te stimuleren
(zoals de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek).
Ga jij ook elektrisch rijden?
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Aardgas
Elektriciteit

Aantal elektrische personenauto’s en laadpalen in Zaanstad
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De Zaanse industrie
Zaanstad is een stad waar wonen en werken van oudsher samengaan en waar
industrie en fabrieken altijd dichtbij zijn. Dat juist hier de Europese industrie
begon is geen toeval. Zaankanters zijn van nature ondernemend en innovatief.
De molens van de Zaanse Schans zijn de monumenten van het oudste
industriegebied van Europa. Zaanstad is de bakermat van tientallen succesvolle Nederlandse bedrijven, van Albert Heijn tot Duyvis, van Bruynzeel tot
Verkade. Nog steeds bruist Zaanstad van de bedrijvigheid en ondernemerslust.
De Zaanse Industrie is grootgebruiker van energie en is
goed voor zo’n 35% van het gehele Zaanse gasverbruik.
De omschakeling naar schone energie vraagt fikse
aanpassingen, die effect hebben op het tempo en de
oplossing in de rest van Zaanstad. Verregaande
samenwerking met andere industriën en de rest van de
stad maakt het mogelijk om extra slagen en versnelling te
bereiken in de verduurzaming van de hele stad. Hierdoor
ontstaat een win-win situatie voor alle partijen in de stad.
Te denken valt aan de gezamenlijke omschakeling naar
duurzame warmte (en/of een ander duurzaam alternatief
voor gas) . Hierdoor wordt een enorm potentieel
aangeboord, waarmee bijvoorbeeld aardwarmte sneller
en beter betaalbaar wordt, ook voor huishoudens.
Daarnaast vormt de industrie een belangrijke schakel in de
circulaire stad. Zij maken grootschalig gebruik van
grondstoffen en kennen aanzienlijke reststromen, die
binnen de gemeenschap kunnen worden ingezet voor
hergebruik. De Zaanse Industrie heeft de afgelopen
decennia al grote stappen gezet. Met de transitie naar een
meer circulaire economie staat men voor nieuwe
uitdagingen, waarbij stad en industrie samen wensen op
te trekken. De innovatiekracht van het bedrijfsleven en de
investeringen van de industrie kunnen de duurzaamheidstransitie in de stad verder versnellen

INSPIREREND
Nederland is de thuisbasis van de modernste
linoleumfabriek ter wereld, een fabriek die laat
zien hoe industrie en ecologie elkaar omarmen
en hoe op een klimaatvriendelijke manier
geproduceerd kan worden. Meer weten? Kijk
dan op https://www.forbo.com/flooring.

De Zaanse industrie gebruikt nu nog
meer gas en elektra dan alle Zaanse
huishoudens bij elkaar.
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Vergelijking CO2 uitstoot naar sector
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Circulaire stad
Zaanstad ontwikkelt zich naar een circulaire stad, een schone stad met zo
min mogelijk restafval. In een lineaire economie delven we grondstoffen die
we verwerken tot een product, dat vaak na gebruik wordt weggegooid. In
een circulaire economie sluiten we de kringlopen van al deze grondstoffen.
Dit vereist meer dan alleen recyclen. Het verandert de manier waarop we
waarde creëren en behouden. De productie wordt verduurzaamd en nieuwe
businessmodellen worden ontwikkeld. Hiermee besparen we (schaarse)
grondstoffen en het biedt kansen op het gebied van werkgelegenheid,
gezondheid, onderwijs en vermindering van CO2-uitstoot.
Een belangrijke stap is het verminderen en beter recyclen
van ons afval. Dit vermindert het gebruik van nieuwe
grondstoffen. Het doel in Zaanstad is in 2020 de

hoeveelheid restafval per inwoner terug te dringen naar
100 kilo. Nu is dat 260 kilo per jaar. Om dit te bereiken
wordt de manier van afval inzamelen anders.

Samenstelling fijn huishoudelijk restafval in Zaanstad
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GFT-afval

Overige kunststoﬀen

Puin en keramiek

Papier en karton

Glas

Hout

Drankkartons

Metalen

Klein chemisch afval

Kunststof verpakkingen

Textiel

Elektrische apparaten

Echt restafaval

AFVAL SCHEIDEN
In de HVC afval-app (www.hvcgroep.nl/
zelf-regelen/download-de-hvc-afval-app)
zie je in één oogopslag wanneer het afval
wordt opgehaald en wat waar bij hoort.
Wilt u weten wat de nieuwe manier van
afval scheiden voor u betekent? Check
de website (www.afvalscheiden.
zaanstad.nl).

De maakindustrie in Zaanstad is bij uitstek geschikt voor
het omschakelen naar een circulaire economie. De
voedings- en genotmiddelenindustrie levert bijvoorbeeld
een kwart van alle reststromen in Nederland. Maar ook de
textielindustrie is erg vervuilend. In Zaanstad en omgeving
zijn verschillende bedrijven gevestigd die textiele
reststromen hebben, zoals oude kleding en jute zakken.
Juist bij deze reststromen vindt nu nog relatief weinig
hergebruik plaats.
De Gemeente Zaanstad gaat tegelijkertijd steeds
duurzamer inkopen. Zo neemt de gemeente deel aan het
manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen” (o.a.
duurzaam en kinderarbeid-vrij). Hierin werkt de gemeente
samen met andere steden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Er is een gezamenlijke intentieverklaring.
Circulaire Economie ondertekend en er wordt samen
gewerkt aan het circulair inkopen van verkeersborden,
asfalt, betontoepassingen, catering en meubilair.

CIRCULAIR TEXTIEL
Eind 2018 is het het Center for Circulair Textiles
(CCT) opgericht dat bedrijven uit alle schakels
van de textielketen met elkaar verbindt: van het
inzamelen van gebruikt textiel tot en met de
productie van nieuw textiel. Het doel is om één
van de meest verontreinigende industrieën te
verduurzamen en iets te doen aan de groeiende
afvalberg van textiel.

Om toe te werken naar een circulaire
stad moeten we ons afval beter gaan
scheiden. Wist je dat gemiddeld 82%
van ons restafval bestaat uit
herbruikbare grondstoffen.
Een circulaire stad draagt zo bij aan het realiseren van de
klimaatdoelstellingen en maakt Zaanstad aantrekkelijker
voor nieuwe bedrijvigheid op het gebied van innovatie en
hergebruik van grondstoffen.

Het verschil tussen lineair en circulair gebruik van grondstoffen PBL, 2019a
Lineair
Grondstoﬀen

Hernieuwbare
grondstoﬀen

Gebruik

Circulair
Grondstoﬀen

Niethernieuwbare
grondstoﬀen

Hernieuwbare
grondstoﬀen

Gebruik

Niethernieuwbare
grondstoﬀen

Storten en
verbranden

Storten en
verbranden
Transitie naar circulaire economie
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Gezonde leefomgeving
In Zaanstad werken we toe naar een toekomstbestendige stad die voorbereid is
op extremer weer. Dat noemen we ook wel klimaatadaptatie. In een warmere
stad gaan we werken aan verkoeling, en als we vaker met extremere regenbuien
te maken krijgen, moet de stad ingericht worden op betere waterberging. Dat
doen we in de openbare ruimte waar de gemeente verantwoordelijk voor is,
maar kan iedere inwoner of organisatie ook op haar eigen grond.
En een gezonde leefomgeving geldt niet alleen voor mensen maar ook voor
dieren. We willen een stad zijn die biodiversiteit helpt te herstellen. Waar
insecten en vogels een plek hebben en hun voeding kunnen vinden.
Verschillende klimaatscenario’s laten zien dat in de
komende jaren de gemiddelde temperatuur in de zomer zal
gaan stijgen. Deze warmtestijging zal juist in het stedelijk
gebied merkbaar zijn. Steden zijn over het algemeen

warmer dan het landelijk gebied er omheen, doordat daar
minder verkoeling plaatsvindt door de aanwezigheid van
groen.

Hittestress 2014

Veel koeler (-16 ºC)

koeler (-5 ºC)

iets koeler (-2 ºC)

gelijk aan voorspelling
Hittestress 2050

iets warmer (+iets warmer ºC)

warmer (+3 ºC)

veel warmer (+5 ºC)

heel veel warmer (+8 ºC)
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Bomen
Bomen zijn erg belangrijk. Ze dragen bij aan een gezonde
leefomgeving, stressreductie, brengen op warme dagen
verkoeling en zorgen voor het afvangen van fijnstof en
opslag van CO2. Zaanstad streeft daarom naar voldoende
boomoppervlakte in wijken, bij speelplaatsen en langs de
weg. Wil je meer weten? Kijk dan op
www.buitengewoon.zaanstad.nl/groen/bomen.

DOELSTELLING
Boomkroonoppervlakte in de wijk
bedekt minimaal 20% van de
openbare ruimte in stedelijk gebied.

TINY FOREST
Zaanstad was de eerste Nederlandse gemeente
met een Tiny Forest! Een Tiny Forest is een klein
dichtbegroeid, inheems bos. Het is niet alleen
een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en
kleine zoogdieren, maar ook voor mensen.
Kinderen leren in het buitenlokaal over de
Nederlandse natuur en buurtbewoners
ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde
plek. Meer weten? Kijk dan op
www.buitengewoon.zaanstad.nl/groen/
tiny-forest.

ZORGCENTRUM PENNEMES
Pennemes is het gastvrije wijkzorgcentrum in
het bruisende hart van de Rosmolenwijk. Naast
het verlenen van zorg draagt Pennemes ook bij
aan het verduurzamen van onze stad. Zo
hebben ze 500 zonnepanelen op het dak, een
groen dakterras, een luchtzuiverend binnenbos
en een binnentuin met dieren.

Met 7% extra boomkroonoppervlak
kun je op een warme dag de lokale
temperatuur 1°C verminderen.
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% kroonoppervlak in de openbare ruimte, 2016
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DE HEEMTUIN
In de heemtuin van Zaandam zijn ongeveer 250
soorten dieren waargenomen. Of het nu gaat
om bijenhotels en blader- en takkenhopen of
van waterplantrijke vijvers, composthopen,
vleermuiskasten of stenenhopen… dieren weten
verrassend snel deze kleine leefgebieden te
vinden en zo is elke tuin in te richten als een
oase voor biodiversiteit. De Heemtuin is
daarmee een unieke plek in Zaandam. Meer
weten? Kijk dan op
www.zaansnatuurmilieucentrum.nl/heemtuin.
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28% 29%
26% 27%

34%
32% 33%

Milieu
Zaanstad is een stad waar wonen en werken van oudsher
samengaan, en waar industrie en fabrieken altijd dichtbij
zijn. Dat heeft zijn invloed op de leefomgeving in
Zaanstad. De eisen voor luchtkwaliteit, bodemkwaliteit en
waterkwaliteit worden streng gecontroleerd.
Ondanks de strenge regels ondervinden sommige
gebieden in Zaanstad meer overlast van geur en geluid
dan in andere.

Lood
Door zijn industriële geschiedenis kent Zaanstad diverse
vormen van bodemverontreiniging. Lood is een van de
verontreinigingen die veel voorkomt in de Zaanse bodem.
Lood kan negatieve effecten hebben op de gezondheid,
vooral van jonge kinderen. Gemeente Zaanstad is in 2016
‘Zaans Lood’ gestart. Een project om inwoners van
Zaanstad te wijzen op de gevaren van lood in de bodem en
waar nodig deze te saneren. Wil je meer weten? Kijk dan
op www.saneringzaanslood.nl.

In Zaandijk en Oud Koog a/d Zaan

WAT KUN JE ZELF DOEN OM GEEN

ervaart ruim 40% geur- en

LOOD BINNEN TE KRIJGEN UIT DE

geluidsoverlast van de industrie

BODEM?
• Leg gras, tegels of een schone laag

Biodiversiteit
Een gezonde leefomgeving voor planten en dieren is een
gezonde leefomgeving voor mensen. We willen daarom
een stad zijn die werkt aan het verbeteren van de
biodiversiteit. Een gezonde plantengemeenschap waar
insecten en vogels en andere dieren een plek hebben en
hun voeding kunnen vinden.
De gemeente legt de laatste jaren meer bloemrijke
bermen en plantvakken aan. Plekken waar insecten goed
kunnen leven. Door deze aanpak zijn we aangewezen als
bijvriendelijke gemeente: Zaanstad Zoemt!
Waar dat mogelijk is, past de gemeente ecologisch
bermbeheer toe. We laten op sommige plekken het
gemaaide gras een aantal dagen liggen, waardoor zaden
zich goed kunnen verspreiden. En we laten grasbermen
ook meer verruigen. Deze acties zorgen voor meer
verschillende plantensoorten en dus voor leefgebied voor
insecten.

grond aan op plekken waar kinderen
spelen.
• Was uw handen na het tuinieren of
buitenspelen.
• Kweek groente in plantenbakken met
schone teelaarde en/of was het
grondig.
• Ga de inloop van grond in huis tegen
en stofzuig regelmatig

Zelf kunt u ook een handje helpen om
meer bijen en vlinders in onze stad te
krijgen. Door bijvoorbeeld vogelkastjes
en bijenhotels te plaatsen en door
tegels uit de tuin te vervangen door
bij-vriendelijke planten.
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Wat gebeurt er in Zaanstad?
‘Duurzaam en groen’ is een belangrijk thema in het Zaans coalitieakkoord. De
wereld om ons heen verandert. We hebben te maken met klimaatverandering
door onder meer CO2-uitstoot. We dienen hiervoor maatregelen te treffen,
door het terugdringen van energieverbruik, door het verduurzamen van
wonen en bedrijvigheid en door alternatieve energiebronnen te benutten. De
duurzame en circulaire economie biedt kansen voor onze ondernemers.
In 2019 zijn we gestart met de Zaanse klimaattafels om te
komen tot een Nieuw Zaans Klimaat. We zijn begonnen
met zes tafels: Wonen, Bedrijven, Industrie, Maatschappelijke organisaties, Mobiliteit en de Gemeente. De tafels
werken gezamenlijk aan een klimaatneutrale, circulaire
stad met een gezonde leefomgeving.

‘Zaanstad CO2 neutraal’, proces plan van aanpak
2019-2022 vormt hierbij een belangrijk uitgangspunt voor
het gesprek. Daarin is in kaart gebracht hoe we in de
huidige coalitie-periode de eerste 6% CO2 reductie
kunnen realiseren.
Wil je weten welke initiatieven er al zijn in Zaanstad? Kijk
dan op www.nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/initiatieven.
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In december 2019 is het Zaans Klimaatakkoord
1.0 gepresenteerd met meer dan 125 initiatieven
die bijdragen aan een duurzaam Zaanstad.

KIJK WELKE INITIATIEVEN ER ZIJN
BIJ JOU IN DE BUURT:
·

·

·

Initiatievenkaart Klimaatneutraal
https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/
initiatieven/initiatievenkaart-klimaatneutraal
Initiatievenkaart Circulaire stad
https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/
initiatieven/initiatievenkaart-circulaire-stad
Initiatievenkaart Gezonde Leefomgeving
https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/
initiatieven/initiatievenkaart-gezondeleefomgeving

WIL JE OOK MEERWERKEN AAN HET
ZAANS KLIMAATAKKOORD?
Volg onze website en schrijf je in voor de
nieuwsbrief via http://nieuwzaansklimaat.
zaanstad.nl
Deel ontwikkelingen op sociale media met
#NieuwZaansKlimaat
Geef een nieuw initiatief op of meld je aan
voor een van de klimaattafels via
nieuwzaansklimaat@zaanstad.nl
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gemeente Zaanstad
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